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Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa

Umsóknarfrestur er til 19. desember 2011.

Veitusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða vélaverkfræðing.
Önnur sambærileg menntun kemur einnig til greina.

Tæknistjóri hitaveitu gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu, rekstri og afkomu hitaveitunnar og stuðlar með frumkvæði 
og metnaði að hagkvæmum og öruggum rekstri stærstu hitaveitu landsins. Tæknistjóri heyrir undir forstöðumann 
tækni á veitusviði.  Veitusvið annast rekstur og uppbyggingu allra veitukerfa Orkuveitunnar, sinnir eftirliti og viðhaldi 
og hefur með höndum stjórnun og vöktun á öllu kerfinu.

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir starf starfsmannastjóra laust til umsóknar. 

Starfsmannastjóri gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu fyrirtækjamenningar og þróun mannauðs. 
Starfið heyrir beint undir forstjóra. Leitað er að  kraftmiklum einstaklingi í  þetta mikilvæga og fjölbreytta starf.
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www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Kópavogsbær óskar eftir talmeinafræðingi í 
verktöku við sérfræðiþjónustu leikskóla bæjarins.  
Um er að ræða 30-35 tíma í mánuði frá 5. janúar  
2012, tímabundið í 1/2 ár til að byrja með 

Menntunar og hæfniskröfur
• Löggilding í starfi.
• Reynsla af leikskólastarfi og eða ráðgjöf við   
 leikskóla æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
Áhugasamir sendi inn ferilskrá fyrir 16. desember 
2011.
Upplýsingar veita Anna Karen Ásgeirsdóttir og Ásdís Emelía 
Gunnlaugsdóttir í síma 570 15000 eða á netföngin annak@
kopavogur.is eða asdisgu@kopavogur.is

 Talmeinafræðingur óskast

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í 
síma 530-4200. Umsóknir berist um www.iav.is - Laus störf  
merkt „jarðgangagerð“ fyrir 16. desember 2011.

ÍAV leitar að verk- eða tæknifræðingi með þekkingu og reynslu 
af jarðgangagerð til að starfa á Íslandi og í Noregi.  

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Menntun á sviði verk- eða tæknifræði. 
  • Reynsla af jarðgangagerð.
  • Stjórnunar- og rekstrarreynsla.
  • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
  • Hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Góð tungumálakunnátta þ.e. enska og norðurlandatungumál.
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– markviss dreifing –

Distica hf. sérhæfir sig í innflutningi, vörustjórnun og
dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, dýraheilbrigðisvörum
sem og vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og rannsóknar-
stofur. Fyrirtækið er í Garðabæ og byggir á 55 ára reynslu
í starfsemi sinni og eru starfsmenn þess um 70 talsins.

Menntunar- og aðrar hæfniskröfur:

Góð almenn menntun sem nýtist í starfi
Skipulagshæfileikar
Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
Öguð og nákvæm vinnubrögð
Mjög góð almenn tölvukunnátta

Þekking og reynsla af æskileg
Reynsla af starfi í lyfjafyrirtæki kostur

Mjög góð skrifleg og lesin enskukunnátta
vöruhúsarekstri
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Distica vill ráða drífandi og duglegan starfsmann í stöðu umsjónarmanns vöruafgreiðslu sem er
20 manna vinnusvæði. Umsjónarmaður sér um daglegan rekstur og þarf að vera gæddur
leiðtogahæfileikum, hafa reynslu af því að stjórna fólki og metnað til að gera vel. Hann þarf að
geta unnið undir álagi og vera frábær í mannlegum samskiptum.

Umsjón með starfinu hafa Jóna Björk Sigurjónsdottir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur
Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum, en auk þeirra veita Vilborg Gunnarsdóttir
starfsmannastjóri (vilborg@distica.is) og Júlía Rós Atladóttir deildarstjóri Lyfjavöruhúss (julia@distica.is)
upplýsingar um starfið. Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir
að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar
starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi.

Helstu verkefni:

Ber ábyrgð á að starfsemi vinnusvæðisins sé í
samræmi við gildi fyrirtækisins, verklagsreglur og
gæðamarkmið
Ber ábyrgð á afhendingu lyfja til viðskiptavina
Stjórnun á daglegum rekstri
Umsjón starfsmannamála vinnusvæðisins
Umsjón og eftirlit með flutnings- og
þjónustuaðilum
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Ábyrgðarhafi

Menntunar- og hæfniskröfur

Lyfjafræðingur með starfsleyfi hér á landi
Öguð og nákvæm vinnubrögð
Mjög góð tölvu- og enskukunnátta
Hæfni í samskiptum og ánægja af að starfa með
öðrum
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Distica auglýsir eftir lyfjafræðingi til að gegna starfi ábyrgðarhafa.

Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og hefur ánægju af fjölbreyttum störfum í
samskiptum við aðra.

Helstu verkefni:

Bera ábyrgð á og staðfesta að umpökkun sé í
samræmi við kröfur GMP
Bera ábyrgð á og staðfesta að innflutt lyf hafi verið
framleitt í samræmi við kröfur GMP og meðhöndluð í
samræmi við kröfur GDP
Viðhald vörumastera
Úrvinnsla frávika og kvartana
Þátttaka í uppbyggingu og viðhaldi gæða-
handbókar,
Þátttaka í gildingu upplýsingakerfa, tækja og
búnaðar.

innkallana og innri úttekta
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Vilt þú slást í hópinn?
Stjórnandi í lyfjavöruhúsi

www.distica.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Traustason ábyrgðarhafi siggit@distica.is s. 665 7525 og Vilborg
Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri vilborg@distica.is s. 824 7136.
Umsóknir og ferilskrár sendist á netfangið starf@distica.is fyrir 12. desember nk. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Gildi Distica eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni



Starf sérfræðingsins felst í úr-
vinnslu friðlýsingartillagna, 
samráði og undirbúningi 
að samkomulagi við land-
eigendur og sveitarfélög 

sem og tillögu gerð til um-
hverfisráðuneytisins. 

Starfið felur einnig í sér vinnu 
við umsagnir um þingmál, 

fræðslu og sérverkefni. 

Ítarlegri upplýsingar um 
starfið, hæfnis kröfur og 

umsóknarfrest er að finna á 
starfatorg.is og umhverfis-

stofnun.is/storf_i_bodi

SÉRFRÆÐINGUR  
Í FRIÐLÝSINGUM
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar 
starf sérfræðings í friðlýsingum.

   

Umsóknarfrestur er til og með 
15. desember 2011. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Ingimar Þór Friðriksson, forstöðumaður UT 
deildar, í síma 570-1582. Einnig má senda 

fyrirspurnir á ingimar@kopavogur.is 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að 
sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin 
rafrænt á vef Kópavogsbæjar 

www.kopavogur.is 

   

  
 

www.kopavogur.is 

KÓPAVOGSBÆR

Laus störf í upplýsingatæknideild

UT deild Kópavogsbæjar sér um 
rekstur og þróun upplýsinga- 
og símkerfa allra sviða og 
stofnana Kópavogsbæjar. Helstu 
hugbúnaðarlausnirnar eru Microsoft 
Dynamics Nav, SAP, Mentor, S5, 
SharePoint, Eplica og OneSystems. 
Aðalsímkerfi Kópavogsbæjar er 
frá Avaya og netlausnirnar eru frá 
Cisco.

UT deild Kópavogsbæjar 
samanstendur af 6 starfsmönnum 
þar sem hver starfsmaður hefur 
umfangsmikið verksvið. Störf 
deildarinnar einkennast af miklum 
metnaði, fjölbreyttum verkefnum og 
sjálfstæði starfsmanna. Starfsandinn 
er góður og samhliða faglegum 
vinnubrögðum er sértök áhersla 
lögð á að það sé alltaf gaman að 
mæta til vinnu.

 Þróunarstjóri
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með innleiðingu hugbúnaðarlausna.
• Greina þarfir til hugbúnaðarlausna og 

samþætta ólíkar lausnir.
• Veita sviðum og stofnunum Kópavogsbæjar 

ráðgjöf.
• Uppbygging á vöruhúsi gagna og innleiðing á 

ýmsum veflausnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða 

skyldum greinum.
• Góð þekking og reynsla af þróun hugbúnaðar.
• Færni í mannlegum samskiptum og 

skipulagsfærni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

 Netstjóri
Helstu verkefni og ábyrgð
• Sinna breytingum og viðhaldi á netkerfum.
• Sinna breytingum og viðhaldi á símkerfum.
• Veita sviðum og stofnunum Kópavogsbæjar 

ráðgjöf.
• Þróun, endurbætur og innleiðing á net- og 

símkerfum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð þekking og reynsla af uppbyggingu net- og 

símkerfa.
• Færni í mannlegum samskiptum og 

skipulagsfærni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Mörg spennandi verkefni liggja fyrir á næstunni, sjá nánar á vefsíðu.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Flexoprentari
Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. desember nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Prentari óskast til starfa hjá rótgrónu fyrirtæki 
á umbúðamarkaði.

Starfssvið:
• Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á flexoprentun.
• Þarf að hafa færni í að nota vélbúnað til úrvinnslu prentverka. 
• Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera tilbúinn að ganga í öll 
   tilfallandi störf.

Hæfniskröfur
• Reynsla af ýmsum tegundum prentunar og þekking á 
   prentvélbúnaði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þjónustulund og úrræðagóður. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Við leitum að öflugum sam-
starfsmönnum með mikla færni 
í samskiptum, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi. 

Konur jafnt sem karlar eru  
hvött til að sækja um. 

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. desember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Farið er með allar umsóknir  
sem trúnaðarmál.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna. 
Hjá Isavia ohf. starfa um 570 starfsmenn, þar af um 300 starfsmenn á Keflavíkurflugvelli. 
Fríhöfnin er dótturfyrirtæki Isavia og þar starfa um 110 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins 
eru að sjá um uppbyggingu og rekstur flugvalla og flugstöðva, veita flugleiðsöguþjónustu fyrir 
innanlands- og millilandaflug auk yfirflugþjónustu fyrir Norður-Atlantshaf.  
Isavia ohf. leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna. 
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Verkefnastjóri framkvæmda- og fjárfestingaverkefna

Á næstu árum má búast við mikilli aukningu farþega sem fara 
um Keflavíkurflugvöll. Því verður ráðist í töluverðar fjárfestingar 
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar til bæði skamms og langs tíma. 
Verkefnastjóri mun undirbúa og stýra þessum framkvæmdum í 
samvinnu við framkvæmdastjóra Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

Deildarstjóri rekstrardeildar 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar er 56 þúsund fermetrar að stærð 
og um stöðina fara allt að 12 þúsund manns á dag á ferða-
lagi eða á leið til vinnu. Í flugstöðinni reka yfir 20 fyrirtæki 
þjónustu sína og þar starfa að jafnaði yfir 400 manns.  
Rekstrarstjóri stjórnar öllum daglegum rekstri flugstöðvarinnar 
undir stjórn framkvæmdastjóra Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

Helstu verkefni:
• Verkefnisstjórn nýframkvæmda.
• Gerð viðhalds- og framkvæmdaáætlana og eftirlit með 
   verklegum framkvæmdum.
• Samskipti við hönnuði og ráðgjafa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingaverkfræði eða byggingar-   
   tæknifræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnisstjórn og/eða verkeftirliti byggingafram-
   kvæmda er nauðsynleg.
• Reynsla eða menntun á sviði rekstrar og viðskipta er æskileg.
• Góð tækni- og tölvukunnátta.
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli.

Helstu verkefni:
• Umsjón með rekstri og viðhaldi.
• Gerð leigu-, þjónustu- og rekstrarleyfissamninga.
• Samskipti og þjónusta við rekstraraðila.
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði rekstrar, verkfræði eða viðskipta.
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.
• Reynsla af störfum á flugvelli er kostur.
• Góð tækni- og tölvukunnátta.
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu  
   og rituðu máli.

Leitum að öflugum liðsmönnum í Flugstöð Leifs Eiríkssonar



Contact: Karianne Haugom, Staffing Advisor Jobconnect   |   e-mail: karianne@jobconnect.no   |    www.jobconnect.no

MECHANICAL ENGINEERS,  
ELECTRO ENGINEERS, 

PROGRAMMERS/SOFTWARE 
DEVELOPERS

Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified 

personnel from abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international 

companies. We are now searching on behalf of:

National Oilwell Varco Norway AS, a worldwide leader in the design, manufacture and sale of comprehensive 

systems and components used in oil and gas drilling and production. The National Oilwell Varco Norway AS 

headquarter is in Kristiansand, with branch offices in Stavanger, Molde, Asker and Arendal and subdivisions in 

Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

 GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:

We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at 

the same time contribute to positive teamwork. Applicants should have a background as 

engineers (BSc. or MSc.). It is also important with good communication skills in English.

 ONE OR MORE OF THE FOLLOWING POINTS IS A PLUS:

Work experience from oil-related or other relevant technical fields.

Experience and knowledge of hydraulic systems, steering systems, integrated control 

systems, drilling related equipment or systems for offshore drilling rigs.

 WE CAN OFFER:

Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for 

professional development and competitive conditions.

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person 

below. Applications without transcripts of grades will not be considered. 
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ORKUHÚSIÐ

SKURÐHJÚKRUNARFRÆÐINGUR ÓSKAST

á skurðstofur Orkuhússins, þar sem gerðar eru bæklunar-
aðgerðir. Mjög fjölbreytt og skemmtilegt starf. Góður  
vinnutími. Um er að ræða 80-100% starfshlutfall og  
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Fyrirspurnum og umsóknum með upplýsingum um starfs-
feril og meðmæli sendist til bjorn@orkuhusid.is fyrir 
15. desember nk.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 
www.reykjalundur.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS 
auglýsir lausar stöður til umsóknar

Sálfræðingur á tauga- og hæfingarsviði í 100% 
starf - taugasálfræði
Laus er til umsóknar 100% staða sálfræðings á 
tauga-og hæfingarsviði Reykjalundar. 
Umsækjandi þarf að hafa réttindi til að starfa sem 
sálfræðingur á Íslandi, þekkingu og reynslu á sviði 
taugasálfræði, taugasálfræðilegra greininga full-
orðinna, vitrænni þjálfun og vinnu með hópa og 
aðstandendur. Starfið felst í greiningu og endurhæf-
ingu fólks með langvinna taugasjúkdóma og áunna 
vitræna skerðingu. 
 
Sálfræðingur á tauga- og hæfingarsviði í 50% 
starf - klínísk sálfræði
Laus er til umsóknar 50% staða sálfræðings á tauga-
og hæfingarsviði Reykjalundar. 
Umsækjandi þarf að hafa réttindi til að starfa sem 
sálfræðingur á Íslandi, þekkingu og reynslu á sviði 
klínískrar sálfræði og hugrænni atferlismeðferð, sál-
fræðilegri vinnu vegna afleiðinga alvarlegra veikinda 
og áfalla, sálfræðilegri greiningu fullorðinna og vinnu 
með hópa og aðstandendur. Starfið felst í sálfræði-
meðferð og endurhæfingu fólks með langvinna 
taugasjúkdóma og áunna vitræna skerðingu. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Sálfræðingafélags 
Íslands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings 
Sálfræðingafélags Íslands og Reykjalundar. 

Umsóknir berist til Ingu Hrefnu Jónsdóttur, forstöðu-
sálfræðings (ingah@reykjalundur.is). 

Upplýsingar um starfið veita Smári Pálsson taugasál-
fræðingur (smarip@reykjalundur.is) og Ólöf H. 
Bjarnadóttir yfirlæknir tauga- og hæfingarsviðs 
(olofb@reykjalundur.is). 

Umsóknarfrestur er til 16. desember 2011 og 
þurfa umsækjendur að geta hafið störf hið fyrsta. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar 
sem áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun 
og heildræna sýn. Óskað er eftir einstaklingum með 
færni í samskiptum og sveigjanleika, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi sem hafa áhuga á að taka þátt í 
uppbyggingu innan endurhæfingar. 

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða verkefnastjóra við lagadeild. 
Starfið er fjölbreytt og felur í sér náið samstarf við akademíska 
starfsmenn, nemendur deildarinnar og stoðdeildir háskólans. 

STARFSSVIÐ: 
 Umsjón með námsáætlunum meistaranema.
 Umsjón með starfsnámi.
 Umsýsla vegna ritgerða og námskeiða fyrir ritgerðarnema.
 Umsjón með kennsluskrám og skráningum í MySchool kennslukerfið.
 Samskipti við nemendur.
 Afgreiðsla umsókna um grunn- og meistaranám.
 Upplýsingagjöf og kynningar á námsbrautum.
 Aðstoð við skrifstofustjóra lagadeildar og ýmis tilfallandi verkefni.

LEITAÐ ER AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
 Ríka þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
 Röggsemi og frumkvæði.
 Góða skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.
 Góð íslensku- og enskukunnátta.
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, BA í lögfræði mikill kostur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóna K. Kristinsdóttir, skrifstofustjóri lagadeildar 
í síma 599 6407 eða netfang jonak@ru.is. Umsóknum skal skilað rafrænt til Háskólans í Reykjavík 
fyrir 13. desember. Slóðin er: www.hr.is/lausstorf

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

VERKEFNASTJÓRI VIÐ LAGADEILD 
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

www.hr.is

Verkstæðis-
maður
Ert þú laghent(ur) og hefur mikinn 
áhuga á mótorhjólum, snjósleðum  
og öðrum skemmtilegum tækjum? 

Arctic Trucks óskar að ráða góðan verkstæðismann 
fyrir Yamaha tæki. Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt, vera samviskusamur og vandvirkur.  
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hallveig  
Andrésdóttir starfsmannastjóri, sími 540 4911. 
Umsóknir sendist á umsokn@arctictrucks.is.  
Umsóknarfrestur er til 9. desember. 

Arctic Trucks  -  Kletthálsi 3 -  110 Reykjavík - sími 540 4900

www.yamaha.is

www.tskoli.is

Framúrskarandi kennari í ljósmyndun óskast 
við Tækniskólann. Við leitum að einstaklingi 
með góða menntun í faginu, iðnmeistara- 
réttindi, kennsluréttindi og víðtæka reynslu. 
Þarf að geta hafið störf um áramót.
 
Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir, 
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma 514 
9351 og í tölvupósti, bgg@tskoli.is og Baldur 
Gíslason skólameistari í síma 514 9001og 
í tölvupósti bg@tskoli.is

 
Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ. Umsóknarfrestur er til 12. des. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is. 
(Ath! þessi auglýsing gildir í sex mánuði)

Kennari 
í ljósmyndun 
óskast
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Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreyti-

lega samfélag sem borgin er.

Hverfisstjóri í Breiðholti
Þann 11. nóvember s.l. samþykkti borgarráð að setja af stað tilrauna-
verkefni í Breiðholti til þriggja ára. Markmiðið með verkefninu er að 
þjónusta Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, markvissari 
og samhæfðari, íbúum hverfisins til hagsbóta. Í verkefninu felst að 
ráða hverfisstjóra/-stýru í Breiðholti sem annast framkvæmdastjórn 
þjónustumiðstöðvar Breiðholts ásamt því að hafa yfirumsjón með 
samstarfi borgarstofnana í Breiðholti. 

Hverfisstjórinn heyrir undir sviðsstjóra Velferðarsviðs í skipuriti 
borgarinnar.

Starfssvið:
-

haldi Þjónustumiðstöðvar Breiðholts og þeim starfseiningum sem 
undir hana heyra.

og samþættingu verkefna í þeim tilgangi að bæta þjónustu við íbúa 
og efla samráð og samstarf við íbúa um þróun þjónustunnar.

fyrir hverfisráð.

laggirnar í tengslum við tilraunaverkefnið.

sviðsstjóri setur.

 
Menntunar- og hæfniskröfur:

vinnubrögðum. 

Um launamál fer samkvæmt ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkur-
borgar. 

netfang: stella.kristin.vidisdottir@reykjavik.is og Lóa Birna Birgisdóttir, 
starfsmannastjóri, netfang: loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is og í 
síma 411 9000.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is fyrir 18. desember n.k.

STARFSUMHVERFI
Icepharma leggur áherslu á gott og hvetjandi starfs-
umhverfi . Starf sölufulltrúa  hjá Nike er í senn spennandi 
og fjölbreytt.  Sölufulltrúi verður hluti af teymi sem er 
samstilltur hópur með víðtæka reynslu. Við höfum mikinn 
metnað til að ná árangri  og vilja til að leggja okkur fram 
við að veita viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustu.  Meðal 
vöruflokka sem starf sölufulltrúa Nike nær yfir eru:

° Hlaup
° Fótbolti
° Æfingafatnaður kvenna
° Æfingafatnaður karla
° Körfubolti
° Ungir íþróttamenn
° Sportswear

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 9. DESEMBER 2011
Nánari upplýsingar gefur Árni Ingi Pjetursson, 
framkvæmdastjóri Íþróttasviðs
Umsóknir og fyrirspurnir skal senda á netfangið 
arni@icepharma.is 

Markmið Icepharma er að styðja við almenna lýðheilsu. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu.

Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  Fax 540 8001

   sölufulltrúa fyrir Nike 
Icepharma leitar eftir

HELSTU VERKEFNI:
° Sala á heildarvörulínu Nike til viðskiptavina
° Heimsóknir til viðskiptavina og þjónusta við þá
°Utanumhald pantana
° Þátttaka í sölufundum Nike erlendis
° Þátttaka í þverfaglegri vinnu innan Íþróttasviðs

KRÖFUR UM HÆFNI:
° Háskólamenntun sem nýtist í starfi
° Metnaður og frumkvæði 
° Rík þjónustulund og jákvæðni
° Leikni í mannlegum samskiptum
° Öguð vinnubrögð
° Reynsla af sölustörfum í tísku- eða íþróttaverslun
° Þekking á Nike vörum mikill kostur 
° Áhugi og reynsla af íþróttum er kostur
° Æskilegur aldur á bilinu 23-28 ára

Íþróttasvið Icepharma leitar að drífandi og reglusömum einstaklingi í starf sölufulltrúa 
frá 1. janúar 2012.  Um er að ræða 100% starf.
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STARFSSVIÐ:          
I Hönnun og samþykkt breytinga á innanstokksmunum 
 svo sem sætum og neyðarbúnaði.
I Hönnun og samþykktir viðgerða til að lagfæra 
 burðargetu.
I Útreikningar á styrk og burðarþoli vegna breytinga 
 eða viðgerða.
I Útreikningar á jafnvægis og þyngdartakmörkunum 
 flugvéla.
I Stuðningur við viðhaldsþjónustu ITS.
I Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit.
I Samskipti við framleiðendur, flugfélög og 
 loftferðareftirlit.
I Leiðbeina flugfélögum við val á búnaði.
I Yfirferð tæknigagna fyrir flugvélar.

HÆFNISKRÖFUR:

I Próf í verkfræði, tæknifræði eða iðnhönnun.
I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur.
 Mjög góð tölvukunnátta þ.m.t. kunnátta á teikni- og 
 textaforrit.
I Góðir samskiptahæfileikar og frumkvæði.
I Góð enskukunnátta skilyrði.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi í krefjandi 
starf í góðu starfsumhverfi. Liðsmanni með f
ramúrskarandi samskiptahæfileika sem finnst gott 
að vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu 
alþjóðlegu umhverfi. 
Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

WWW.ICELANDAIR.IS

Fyrirspurnum svara:

Kristín Björnsdóttir I Sími 5050155 I stina@icelandair.is
Bragi Baldursson I Sími 4250123 I bragib@its.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair, 

www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 16. desember 2011.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 

ekki síðar en 1. febrúar 2011. 
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Tækniþjónusta Icelandair Keflavíkurflugvelli, leitar að öflugum liðsmanni til starfa sem við hönnun á 
viðgerðum og breytingum tengdum burðarvirki og innanstokksmunum flugvéla.

TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR 
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI
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Kerecis ehf.   /  Eyrargata 2, 400 Ísafjörður   /   Vínlandsleið 14, 113 Reykjavík   /   sími 562 2601   /   www.kerecis.com

Kerecis ehf. er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til meðhöndl-
unar á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum og kviðsliti. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga 
sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningarvörum og stefnir nú á framleiðslu og útflutning. 
Kerecis rekur starfsstöðvar á Ísafirði og í Reykjavík.

Verkefnastjóri
Verkefnastjórinn skipuleggur, rekur og vinnur að 
verkefnum er snúa að vöruþróun og innleiðingu 
á framleiðslu nýrra vara.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á skilgreindum verkefnum
• Umsjón með gæðahandbók fyrirtækisins
• Skipulagning verkferla og skrif verkferlalýsinga

Menntun og reynsla:
• Háskólapróf
• Minnst 10 ára starfsreynsla er kostur
• Reynsla af gæðakerfum og vinnu með ISO staðla  
 er kostur

Við leitum að einstaklingi sem:
• Hefur brennandi áhuga á uppbyggingu og sköpun  
 nýrra vara
• Er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum
• Býr að góðri íslensku- og enskukunnátta
• Hefur vinnuþrek og metnað til að mæta settum  
 tímaáætlunum 

Starfmaður í framleiðslu- 
og dreifingu
Starfið er margþætt og nær frá framleiðslu til 
dreifingar vara til viðskiptavina.

Helstu verkefni:
• Móttaka, meðhöndlun og dreifing vörupantana
• Umsjón með ýmsum daglegum störfum sem snúa  
 að gæðaeftirliti
• Vinna í framleiðslu

Menntun og reynsla:
• Fyrri störf í framleiðslugeira er kostur
• Minnst 5 ára starfsreynsla
• Stúdents- eða iðnpróf er kostur
• Góð færni í tölvunotkun

Við leitum að einstaklingi sem:
• Er nákvæmur og skipulagður í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta
• Hefur góða hæfni til að vinna undir álagi
• Býr að góðum samskiptahæfileikum

Vinnustaður starfanna beggja er á Ísafirði. Fyrirspurnir og umsóknir sendist til hr@kerecis.com fyrir 15. desember nk.

Óskum eftir að ráða kennara/leið- 
beinanda frá næstu áramótum við 

Skólabúðirnar í Reykjaskóla.  
Fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir þá sem hafa 
gaman af að starfa með börnum.
Húsnæði á staðnum. 
Áhugasamir sendi inn fyrirspurn á karl@skolabudir.is 
fyrir 15. desember n.k.

Þýskukennari óskast
 

Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða vanan 
þýskukennara í hlutastarf næstu vorönn.

Áhugasamir sendi upplýsingar fyrir 7. desember á 
netfangið sigridur@hradbraut.is. 

sími: 511 1144
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Hef flutt læknastofu mína  
í Heilsuvernd, Glæsibæ.
Býð gamla og nýja skjólstæðinga 
velkomna.

Tímapantanir í 510-6500
Símatími frá kl.13-13:30

Torbjörn Andersen
heimilislæknir

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Fallegt 3250 fermetra verslunar og iðnaðarhúsnæði 

við Klettagarðana. Mikil lofthæð og góð bílastæði.

Eignin er laus til afhendingar um áramót. 

Ásett verð er kr. 410 millj. 

Klettagarðar
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson 
lögg. fasteignasali 

throstur@miklaborg.is
sími: 897 0634

{ 203 Kópavogur }
Glæsilega endaíbúð 
með fallegu útsýni 
á 2. hæð. Sérinn-
gangur ásamt stæði 
í bílageymslu í litlu 
fjölbýli.Elísabet Agnarsdóttir, Lögg.fasteignasali

Sunnudaginn kl. 15:30-16:00

Tegund: Fjölbýli Stærð 95,8 fm Herbergi: 3

PERLUKÓR 1C

Finnbogi Hilmarsson  og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Laugarnesvegur 89 - Sölusýning 

Kynnum til sölu stóra 2ja herbergja 87 fm íbúð í nýlegu  
lyftuhúsi. Íbúðin 0402 er á 4. hæð með flísalagðar yfirbyggðar 
suðaustur svalir. Sérinngangur er af svölum og meðfylgandi 
stæði í bílskýli. Eignin er vandlega innréttuð. 

Áhugasamir velkomnir. 

Sölusýning 

 Ísak 
gsm 822-5588  

isak@tingholt.is

Jónas Örn Jónasson 
hdl og löggiltur fasteignasali. 

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Landsendi 3, Kópavogi
Opið hús á mánud. og þriðjud. milli kl 13.00 til 17.00

Gísli byggingarmeistari tekur glaður á móti ykkur, verið velkomin.
Í sölu 177 fm hesthús á einni hæð fyrir 18 hesta við Landsenda 3 
Kópavogi. Húsið er steinsteypt og klætt að utan með bárujárni og 
bandsagaðri furuklæðningu. Húsið skilast fullbúið að utan með 150 
fm gerði. 70 fm geymslukjallari sem er ekki skráður. Verð 27m. 
áhvílandi 15m. Möguleiki að setja fasteign uppí kaupverð. Nánari 
uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson sölustjóri Þingholts í síma 822-5588

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Fallegt 3250 fermetra verslunar og iðnaðarhúsnæði 

við Klettagarðana. Mikil lofthæð og góð bílastæði.

Eignin er laus til afhendingar um áramót. 

Ásett verð er kr. 410 millj. 

Klettagarðar
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson 
lögg. fasteignasali 

throstur@miklaborg.is
sími: 897 0634

Kópavogsbær

Breytingar á húsnæði 
fyrir Héraðsskjalasafn 

Kópavogs

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í breytingar á 
húsnæði fyrir Héraðsskjalasafn Kópavogs,  
Digranesvegi 7 Kópavogi.  
Helstu verkþættir eru frágangur innanhúss, raflag-
nir, pípulagnir og loftræstilagnir. Verktími er janúar 
og febrúar 2012.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000,- í þjónustuveri 
Kópavogs, Fannborg 2, frá og með 6. des. 2011.
Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en  
20. des. kl. 11:00 þar sem tilboðin verða opnuð.

ÚTBOÐ
KALKA – Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. auglýsir eftir  
 tilboðum í þjónustu:

Þjónustan skiptist í 3 útboðsþætti.  

• SORPHIRÐA FRÁ ÍBÚÐUM Á SUÐURNESJUM
Verkið fellst í allri almennri sorphirðu frá heimilum í Garði, 
Grindavík, Reykjanesbæ, Sandgerði og Vogum. 

• FLUTNINGUR/KAUP Á ÚRGANGI
Verkið fellst í flutningi á úrgangi frá Kölku og endurvinns-
lustöðvum í Grindavík og Vogum  til móttökustöðva.  Þessum 
verkþætti er skipt í 6 verk og er heimilt að bjóða í þá liði sem 
hverjum bjóðanda hentar.

• FLUTNINGUR INNAN LÓÐAR KÖLKU OG ÖNNUR VERK
Þjónusta innan lóðar, flutningur gáma og  gámaleiga.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Mannvits verkfræðistofu, 
Brekkustíg 39, 260 Reykjanesbæ eða samkvæmt óskum um 
útboðsgögn í rafpósti, sveinnv@mannvit.is, frá og með 1. 
desember 2011.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Kölku, Berghólabraut 7, 230 
Reykjanesbæ eigi síðar en  þriðjudaginn 20. desember, kl. 
11:00, þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda 
sem þess óska.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.


